Zápisnica
zo zasadania VV VSO SJF.
Číslo: 11/130923
Dňa: 23. septembra 2013

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 2
Prílohy: 0

Prítomný: J. Cigánek, Š. Karahuta, Z. Kuchár, J. Rindošová, V. Hura
Rokovanie schôdze otvoril a viedol predseda výboru Š. Karahuta. Predložil nasledovný program schôdze:

1. Kontrola uznesení,
2. Organizačné zabezpečenie Hubertovej jazdy a vyhodnotenia jazdeckej sezóny re - Š. Karahuta,
3. Hodnotenie SP VSO re - J. Cigánek, Z. Kuchár,
4. Rôzne.
Predseda VV navrhol doplniť program o bod č. 5 Pozmeňujúci návrh návrhu novýchn stanov SJF.
Program bol schválený aj s navrhnutým bodom č. 5..
K bodu 1.
Uznesenia č. 50/10-6 bolo splnené s tým, že P SJF odkladá riešenie tejto kauzy na neskoršie zasadanie.



K bodu 2.
Informáciu o organizačnom zabezpečení Hubertovej jazdy a vyhodnotenia jazdeckej sezóny predniesol
predseda VV. Informoval, že Hubertová jazda a vyhodnotenie sezóny bude v T. Lomnici 2.11.2013. Na
vyhodnotení budú vyhlásení najlepší jazdci VSO vo všetkých kategóriách. Poháre a ďakovné listy pre
ocenených zabezpečí Z. Kuchár. Návrhy na ocenenie jazdcov pripravia predsedovia jednotlivých
odborných komisií a nahlásia ich Z. Kuchárovi do 15.10.2013



Uznesenie č. 51/11-2
VV VSO ukladá Š. Karahutovi a Z. Kuchárovi pripraviť organizačné zabezpečenie Hubertovej jazdy
a vyhodnotenia

sezóny 2013. Termín do 25.10.2013.
K bodu 3
Hodnotenie SP VSO urobil Z. Kuchár. Vyjadril uznanie všetkým ktorí sa na zdarnom priebehu tohto
podujatia podieľali. SP VSO prispieva k zatraktívneniu nášho športu a to bol aj pôvodný zámer autora
tohto projektu M. Cigána, ktorému za výborný nápad ešte raz ďakujeme.
Uznesenie č. 52/11-3
VV berie na vedomie hodnotenie SP VSO a ďakuje všetkým organizátorom, všetkým jazdcom, ktorí toto
podujatie neignorujú a zvlášť ďakuje usporiadateľovi finále SP VSO.
K bodu 4.

V. Hura informoval VV o ponose nášho reprezentanta v záprahovom jazdení P. Baláža. P Baláž
sa ponosoval na macošské správanie sa SJF k reprezentácii na MS dvojzáprahov
v Topolčiankách. Podľa všetkého si tu nesplnila svoje povinnosti voči reprezentácii záprahová
komisia SJF. Naši reprezentanti nemali ani jednotné oblečenie ani ostatnú starostlivosť ktorá
podľa stanov SJF náleží reprezentantom reprezentujúcim náš šport na podujatiach najvyššieho
rangu. M. Pavľak sa informoval o pridelení fin. prostriedkov na podporu voltížneho jazdenia.
Predseda VV ubezpečil menovaného, že prostriedky budú vyplatené podľa prijatého rozpočtu

a budú doplatené aj za minulý rok. Z diskusie o vyhodnotení najlepších pretekov VSO vyplynulo,
že najlepšie bude usporiadať na túto tému anketu na našom webe.
Uznesenie č. 53/11-4
VV VSO berie na vedomie informáciu V. Huru o situácii našej reprezentácie na MS dvojzáprahov
a ukladá predsedovi VV informovať o tomto probléna na P SJF a J. Rindošovej pripraviť anketu
o najlepších pretekoch VSO. Termín 15.10.2013.
K bodu 5.
VV diskutoval o Pozmeňujúcom návrhu skupiny ľudí k návrhu nových stanov SJF, ktorí sa nazývajú
predsedami jazdeckých subjektov.
Diskusiu k tomuto bodu otvoril predseda VV VSO tým, že zoznámil pritomných so spomenutým
pozmeňujúcim návrhom. Pozmeňujúci návrh sa týka troch zásadných tém. Rozdelenia SJF na oblasti,
volieb predsedu a ostatných orgánov SJF a rozdeľovania finančných prostriedkov.
Návrh na vytvorenie deviatich oblastí, kopírujúcich územné usporiadanie SR a dokonca s jednou oblasťou
naviac, sa na prvý pohľad môže javiť ako veľmi progresívny a demokratický. No to by sme nesmeli
poznať analýzy zo štátnej správy, ktoré hovoria o tom, že takéto delenie je príliš drahé a vytvára veľa
personálnych problémov ako aj vyššie riziko korupcie.Dnes prevládajú jednoznačne integračné tendencie.
VV VSO nepovažuje teda za správne ísť proti tomuto spoločenskému trendu a neverí preto, že navrhované
delenie federácie by prispelo k zlepšeniu výchovno vzdelávacej a športovej úrovne jazdeckého športu na
Slovensku.
V pozmeňujúcom návrhu sa uvádza, že riadiaci orgán SJF by bol tvorený predsedami deviatich
navrhovaných oblastí. Odborné komisie by sa tvorili ad hoc, teda podľa momentálnej potreby.
Celozväzová konferencia by stratila svoje opodstatnenie, pretože by nevolila ani predsedu federácie ani
predsedov odborných komisií. O všetkých záležitostiach celej federácie by rozhodovalo deväť zástupcov
volených oblasťami na dva roky. Teda dva roky by o všetkom rozhodovala táto úzka navzájom si
konkurujúca skupina ľudí. Takýto návrh z pohľadu politologického vlastne moc centralizuje a oslabuje
demokratické rozhodovanie. Oslabuje zastupiteľskú demokraciu. Členovia federácie by nerozhodovali
o vedúcich orgánoch svojej federácie v slobodných voľbách na celofederálnej konferencii, teda na
najvyššom fóre našej organizácie, ale museli by sa uspokojiť s funkcionármi, ktorých zvolia oblasti.
O počte komisií, ich povinnostiach a právach, o ich štatútoch samozrejme možno a treba diskutovať.
Treba diskutovať aj o ich fungovaní. No vytvárať ich ad hoc? To pripomína prax vytvárania neslávne
slávnych akčných pätiek. Predstavme si, že FEI by nemala stále komisie a vytvárala by ich iba podľa
potreby riešiť konkrétny problém. Viedlo by to skôr k voluntarizmu, chaosu a nie k demokratizácii
vzťahov. VV VSO po diskusii dospel k názoru, že pôvodne prijatý návrh stanov je viac v súlade
s demokratickým riadením SJF.
Rozdelovanie finančných prostriedkov je samozrejme vždy najzávažnejšou témou akéhokoľvek
rozhodovania. VV VSO už v pôvodnom návrhu stanov navrhuje aby sa do oblastí vrátilo 30% finančných
prostriedkov federácie a v tomto bode súhlasí s pozmeňovacím návrhom, ktorý navrhuje 50% finančných
prostriedkov SJF poskytnúť oblastiam. Pravdaže mechanizmus prerozdeľovania finančných prostriedkov
je potrebné dôkladne prediskutovať.
Uznesenie č. 54/11-5
VV VSO vzhľadom na uvedené dôvody odporúča svojim členom a voličom, ktorých zastupuje, naďalej
podporovať pôvodný návrh stanov prijatý na schôdzi predsedov členských subjektov VSO SJF,
predseda V VSO SJF

Zapísal: J. Cigánek

Štefan Karahuta

